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I.

Eins og: f>að er Lvörs {fóðs inanns aðalástundun, meðan

liann lifir, að láta sitt Jíf vera sem Leiðarlcg,ast, so er

J>að innileg ósL allra þeirra sem þeljija Lvað Leiðarlegpt

líf cr, að dauði þcirra mætti verðá Leiðarlegur. Sá

dauði má mi ætíð í raun réttri Leita Leiðarlegur, sem

gjörir enda á Leiðarlegu lífi. Samt þyLir sá dauðdagi

livað sómasamlegastur sem aðLemur J)á
er maður er ein-

miðt að g*eg*na einLvörju sLylduverLi, og því sómasam-

Jegri, sem meir er í sLylduvcrLið varið, meiri Iiug, meiri

sjálfsafncitun og árcynslu f)arf til að gegna því — ían-

nig er það LaJJað að deya á liciðursins sæng, að falla í

Lardaga fyrir silt föðurland, eða f)á menn með egin

lífsLættu eru að lcitast við að Ljarga Jífi annara — jþað

cr nú sLjaldan að f)essi Lciðarlegi dauði geti veitst vor

á meðal. Stríð eru eLLi tíðLuð, og Lið annað er Lomið

undir athurðum sem eingirin ræður. En J)ó getum ver

LalJað f)að mildð Leiðarlegann viðsLilnað við lífíð, að Lera
T . - 0 # » *

með Lristilegu fiolgæði f)ær f)jáníngar sem ldjóta að or-

saLast af sálar og líLams aðsLiluaði, að láta ei á sér sjá

Lvíða fvrir vaxandi JíLams þjáníngum, né Li’æðslu fyrir

að stíga yfir taLmörL tímans og eilífðarinnar, að sýna í

öllu sínu Láttalagi f)að sinni, scm gjörir sig ánægt með

að Llýða náttiírunnar gainla lögmáli, og með allri ráðdeild

og stillíngu Lýr sig nndir f)að, miðt í því sjiíLdóinsins

átcLtir gjöra það crfiðt. Jelta cr orðið Llutfall þess

íncrLismanns, Lvörs jarðncsLu Icifar mi sLuhi ílyljast úr
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lians hiisij til sías síðasta hvíldarstaðar. Eins ojj lians

Jíf frá únga aldri var lítalaust, heiðarlegt og’ hristilcgt,

so má mcð sanni segja að hans viðskilnaður við fíctta

tímanlega væri það. Veikindin scm við og við hcilt ár

fíjaðii haus aldraða líkama, minntu hann a að smásanian

mnndi að því koma
,

að liann yrði kallaðnr til að ráð-

stafa sínu húsi, og hann hlýddi þessari hendíngu undan-

iærslulaust; incd sama svip, með sarna viðmóti, hispurs-

laust og stillilega, talaði hann um sitt hcilsufar, það scm

hann varð að líða, og um sína hiirtför frá þcssum hcimi

cins og um hvörn annann hlut scm tilræðt varð um.

Ekkcrt mögl, ekkert óánæg;ju orð hcyrðist af hans vörum,

ckkcrt kvcin yfir þjáníngunni; já, jþað var ckki að mcr-

kja á hans svip að hann væri umhreyttur, ncina hvað

sjúkdómurinn náttúrlcga mcð tímanum á hann vcrkaði.

Skjaldan scm aldrci Já hann allann dag út í rúminu, við

og við las hann ser til afþreyingar, gégndi, þcgar nokkur

vcgur var til
,

sínuin cinhættisvcrkuin í þcssum vcik-

indum, og þannig útendaði hann æfina solciðis, að hann

sinn seinasta Jílsdag var á fótum, gat skrifað til syni

sínum og gömlum kunníngja, og liafði óskcrðta rænu

fram í andlátið. Jannig veitti drottinn þcim manni sem

heiðarlcga hafði ástundað að lifa mcð allri alúð og ein-

laegni, hciðarlega hurtför á scinni hluta æfinnar frá þcssu

tímanlcga.

Jó vór trcgum þann frammliðna hvörs líf oss var

so kært, eins og það var heiðarlegt, finnum vór þó jafu-

framt orsök til að samfagna honum
,
að honuin auðnaðist

að cnda so sómasamlcga sitt sómasamlcga æfiskeið, og

J)ó vcr samhörmuin hans cptirlifandi ckkju-fru og hörnum,

scin trcga, og liafa orsök til þess, mikinn og góðann

maka og föður, so sjáuin vcr að þau hafa þó þessa

huggun
, að þeirra ástvinur cr í

rtækann tíma
,

eptir

hciðarlcgt líf, hciðarlcga íluttur frá þessu lífi til hetra

Jífs, hvar hann eiJíflega mun uppskcra ávöxt sinna verka,

og af náð drottins meðtaka trúrra þjóna vcrðlaun — hvörra
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ætíð var Lans aðalastumian að gjöra síg með Lristílegrí

brcytni sem verðugastann.

Vér flytjuin, að so mæltu, jþa niðurhrundu líhams

tjaldbiíð úr jþví búsi
?

sem sá (ramliðni veitli beiðarlega

lorstöðu , bvar liann var lieiðraður og: elsbaðnr af

sbildum og: mörgum vandalaiisum; ltvar lians dagar liöu

áfram bartnær 30 ár í saraa bristi!cg-a grandvarleg'Jeiba
;

frá luísi, scm stcndur á þeim jarðarbletti cr bann bafði

mest með cgin böndum umsbapað og* gjört fallegann og

gagnleg&nn; úr því húsi, í bvörju bann lifði so leingi

beiðörlega, og andaðist beiðarlega. Já vér fyJgjum lionum

béðan með þeirri innilcgri ósb í vornm björtum: Vor
dau&i ver&i sem dau&i ens réttlátal

II.

það munu fleiri cnu eg hafa þá mciníngu, að sá

framliðui, að bvörs útför vér mí stöndum, Iiaíi vcrið

cinbvör sá marbverðasti maður á meðal þeirra sem boniim

lifðu samtíða á vorum bólma, því beldur má bans viðsbiln-

aður vebja oss til alvarlegra bugleiðínga, og lil þcirrar

spurníngar: bvör cr nú maður eptir orðinn vor á mcðal,

sem gcfi setst honum jafnsíða, að vitsmunum, ráðvendni

og öllum dugnaði? og — cf oss yrði torvcldt að fiuna

þann mann, þá gæti hugurinn leiðst til annarar spurningar,

sem ebbi er heldur auðveldt úr að leysa, og bún er

þessi: bvar er nú vísir í annann eins mann? En cg ætla

mér nú ebbi að fara í ncinn mannjöfnuð. þcim sbjátlar

í því scnx betur og dýpra sja hcldur enn ep;. Ei vil

eg belduj- tala á þá leið að oss vebist nýr barmur af

liaus missir, eins og eingin von væri um að bans mabi

uppyxi bjá oss, því mannshöiúöiö á lcingi í að sbapast;

og þó so færi að þcss yrði nobbra stund að bíða, að

hans jafníngi bæmi á lífsins sboðunarpláts vor á meðal,
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Jiá gengur j>aö viðlíka til meö mikla nienn, og1 það sæði

scm lag t cr í plægða jörð
, J)að lifnar og dafnar mcðan

sá scfur scm sáði, þeir koma frain, J)ar scm cingum koni

til liugar, J)cgar tækifæri býðst og viðjiarf. En aul; J)essa

so var aldur vors framliðna orðinn so hár
,

að cl;l;i gat

mikiö cptir vcrið af J)ví tímabili af niannsins æíi, scin

cginlcga cr ætlað til framkvæmda, so vér liöfum J)ví

licldur orsök til að klaga ckki yfir J)ví, að bans IífsJ)ráður

varð ckki leingri, vcr sjáum að lramkvæmda ár gátu J)að

ckki verið scm bcðanaf liefðu viðbætst, þó lífið befði

orðið lcingra. Sá aldraði, bann deyr optast nokkrum

arurn áður cnn bann dcyr — Smátt og sinátt verður

bann ókunnugur J)cirri kynslóð, scm upp cr að vaxa í

hríngum liann; bans felagsbræður frá fyrri árunum cru

burtfarnir á undan
,
og lífið gjöríst honum mcir og mcir

ógirnilcgt. Aldurinn, J)ó lundin bafi áður vcrið bcygj-

anlcg, gjörir J)ann aldraða óliprann í J)ví að Jaga sig

cptir nýum siðum og nýu lífssniði, og nií beitir sa

aldraði, þvcrböfði, undarlcgur inaður, orðinn á eptir

öldinui scm þcir, cr með rettu licita aldarinuar börn,

scm ætla sína öld þá einu byggnu og góðu, gcta ekki

liöið; þcir scm ckki bugsa til þcss, að mcst cr í bina

varið
,
scm ekki aöcins þekkja J)á

nálægu öld, bcldur og

J)ær fyrri, og gcta so farið nærri á bvörjum öldum muni

vera von síðarmcir. Jicgar J)ví liin cfri ár koma cr

hvörki von niikillra frammkvæmda, jafnvcl ckki af dug-

lcgasta manni, og ckki bcldur mikillar glcði í bciminum

cptiraö bcimurinn cr farinn að útskiífa því cr liann kann-

ast ckki við soscm sína cígn. Vcr unum því þcssvcgna

ckki ílla, J)ó
ár J)ess frammliðna böfðíngia yrdu ckki

flciri cnn þau urdu, það því síður scm vér vitum, að

hann sjálfur óskaði scr aldrci bárrar elli
5
gaf j)aö allt á

lians vald scm tclur vora daga, og fann aldrci líííö so

girnilcgt, að liann teldi scr skaöa að yfirgefa það$ því

bann bjóst ætíð við öðru bctra ásíðan, bcldurcnn því

bcsla scm bcr gctur auðnast að fá. En líta skulum
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vér saint yfir hans iífsferil
, (því Iiann er mcrl.ilegiir, og

hann cr efefci óviðfcomancli sögu vors föðnrlands), nú, í

því vér stöndnm aö því að vcíta honnm þá síðustu

þjónustn.

Hann er fæddur í Ási í Holtum 21 la Maii 17G5.

Faðir hans Einar sem þar hjó, hafði iim stuttann

tíma verið Ilector Sfcálliolts-sfcóla
,

en lifði þá við bú

á þessari sinni cignarjörð; cignaðist mörg hörn, og var

hcldur fátæfcur cnn efnugur, samt fcéndi hann lil sfcöla

þrcmur sonum sínum. Einn þeirra varð samt efcfci

cmbættismaður; Gísli varð fyrst prestur í Sfcálholti,

síðan í Selárdal á Vestíjörðum, hvar hann sálaðist nú
fyrir sfcömmu.

Isleífur fcom í sfcóla 177G, 13 ára gamall, og fór

aptur þaðan 18 ára 1783 með þcim vitnishurði: að með
gáfum og iðni hcfði hann fcomist frammfyrir flcsta, cf

ci alla sína sfcólabræður. — Strax scm hann fór úr

sfcóla, tók hanu þjónustu hiá sýslumanni Jóni Jónssyni

á Móeyðarhvoli
,

og frá honum sigldi hann- I78G til

háskólans. I Kaupmannahöfn var liann þarlil 1790,
haföi hann þá sómasamlega og með besta vitnishurði

Icyst aí hendi öll lærdómspróf, sem þeiin eru fyrirsett,

cr verðslegt embætti girnast, og sama ár 12 ,a Maii

féfcfc hann veitíngarbréf fyrir Húnavatns-sýslu
,
og fluttist

þángað. Ári síðar géfcfc liann að eíga Guðrúnu dóttur

prcsts norðanlands síra Jorláfcs. Með henni eignaðist

hann 3 börn, sem öll dóu úng$ en þessa fconu sína

misti hann árið 1800, það saina ár sem liann var gjörður

annar Assessor við þann fconúnglega íslcndsfca lands-

yfirrétt. Strax hygði vor frammliðni scr þá hús í

Revfcjavífc með ærnum fcostnaði, eptirað sú löggiöf fcom

út, að yfirrcttarins meðlimir sfcyldu þar búa, og haíði

silt aðselur í því, þángaðtil þessari löggjöf var solciðis

umbreytt, að yfirréttarius meðlimir sfcvldu annaðbvörl
** * *

búa í Reyfcjavík cða í nánd við Reyfcjavífc
$

seldi liann

þá hóngi húsið sem nú cr orðið yfirréttarhús, cn var
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uni tíma sctur stiftamtmanns trá 1808 og’ j[)úng
,

aðtil {)cim

yar byggt annað IiefðarJcgra Í8I9.

Mcðan vor frammliðni bjó í Rcykjavík^ inngékk

liann Iijónaband í annað sinn, og cignaðist Sigríði,

dóttur prófasts Gísla Tlíorarensens í Oclda
?

scm nií

syrgir clskulcgann maka. Með lienni átti hann tvö börn:

son Gísla er stúdcrar við Kaupmannahafnar háskóla, og

Jórunni, scm cr cínka Iiuggun móður sinnar í hcnnar lnisi.

Frá f)ví vor frainmliðni flutti iir Reykjavík 1808

og til dauðadags hjó hann á Brekku á Álptancsi. Árið

1817 við iausn assessors Gröndals frá cmbættinu varð hanu

fyrsti Asscssor við landsyfirréttinn og sama ár gaf koniingur

vor honum á sínum fæðíngardegi Etatsráðs nafnbót. Ju-

stitiarius í yfirrcltiiiúim varð liann 18‘,a Apríl 1834 í stað

Konfcrentsráðs M. Stephenscns sem sálast hafði riinui

ári áður. Æfin cndaði, cinsog yður er alkunnugt, f)ann

23ia Jiilii næstliðinn, nicð hægu andláti; hafði hann

optast vcrið óvcnjulcga hruinur scinasta ár æíinnar, þó

ckki opt sængurliggjandi, og scinasta daginn scm liann

lifði, var liann á fótuin
,

kom lit á tiin sitt, skrifaði

2 brcf, syni sínum og gönilum kunníngja, og var cinga

umbrcytíngu að siá á honuin; ekki vár liéldur kvartað

um vcikindi cða vcrki
$

cinginu fcvíði cða óánægja

mcrktist; yfirhöfuð cndaði lííið cíns hcíðarlcga eínsog f)að

ætíö hafði vcrið liciðarlcgt. Hciðarlcga voru æskuárin

briikuð
5

áður cr vikiö á hans skólagáng; Jkiu ár scin

liann var skrifari sýslumanns Jóns á Mócyðarbyoli, ávann

hann scr vclvild Jiessa inerkisinanns, cinsog vor framm-

liðni ætið minntist hans og lians hiiss mcð innilcgri

virðíngu. Jau . ár scm haníi var ulanlands iná sjá
?

hvörnig briikuð hafi vcriö
,

af ávöxfunuvn, fxigar hann

so stuttann tííiia gat fiar afiokið sínuin bóknáinsyðkunum,

cinsog hann f)á Jíká afiauk ]>eim. Jau 10 ár seni

hann var sýslumaður í Hiinavaöis-sýslu^ f)au voru so

brúlaið, að fólk sem flar lifir, mán til fieirra enn og

til hans
?

scni vaxandi blónigun sýslunnar upp frá þciin



tíma er að þahka. Áður vár sii sýsla óaðgeiugileg, og

liarðindin, cr fj)á voru nýlega afstaðin, liöfdu cí hvað

minnst við liana hoinið
j

cn síðan mun liiin meiga lieila

einlivör sú blómlegasta sýsla, sem víst að nohhru leiti

er að þahha hans hyggílegu ráðstöfunum og fastheldni

í að frannnfylgja þeim laganna fyrirmælum sem miða

til alincnníngs lieilla.

Um hans storf í landsvíirrðttinuni vcrður chhi mihið

sagt, f)ví það liggur ehhi fyrir allra augum scin þar

frammfer, emhættisverhum dóinstólanna er líha svo varið,

að þau ehhi eru innifalin í frammhvæmð
,

lieldur í því

að ransaha málstaði manna og ásighoinulag verha sem
Jög hafa lagt sehtir við, og áhveða, hvöria seht eða

straíf bvört lagabrot verðshuldi, en það vita menn ineð

sanni um þetta hans starf, að hann gengdi því mcð
allri þeirri alúð og áhyggju er honum þóhti vcrhsins

vihtugleihi úthcimta, og leit ehhi á annað enn það er

honum þóhti rett eða sannsýnilegt samhvæmt þeim lögum
er hann heldt her gildandi.

Ilann vildi ehhert vita af þeim svohallaða réttarvana,

chhi af því hvörnig í öðruin réttum væri dæmt í sömu
cða líhum málum

$
chhi gat liann heldur ætíð lcmpað

sig cptir meiníngnm sinna mcðdómenda, því hann var

fastur á því sem hann áleit rétt, við hvörii sem í hlut

átti. 1 þeirri eldri löggjöf var hann vel heima; ehlii

var hann eins vel hunnugiir scinni áranna Jögspchi.

Höfuðboðorð þcssara vísinda ætla eg hann hafi vel

hunnað, og þcirra innbyrðis samband þehht, og í öllum

hans gjörðum, sem viðvihu dómum, mun hann liafa

viljað vcra sér sjáifum samhljóða.

Auh þeirra starfa sem þclta dómara-embætti af

houum heirnti, hafði liann opt, eptir það híngað snður

hom árið 1800, fleirum vcrhum að gégna. Hann var

mcðlimur í þeirri ncfnd scm ransaha shyldi embættisvcrh

stiflamtmanns Stephensens, og þeirri cr homa shyldi

i lag húi hishups Vídalíns. Auh þessa hafði liann



10

fjórum siuuiim stiftamtmanns>cnibættisins stjórn á licndi,

samt amtinannsvcrb í suðuramtinu, o[»* lika uni tíma í

vesturamtinu (nokkuð af árinu J 804 og* 1805) cptir frá-

fall amtmanns Eiríkscns; kct jþað
J)á

svo scm kann væri

við þcssi cmbælti fyrir amtmann Tkórarensen; s^in J)á

var sá eini amtmaður lier á landi. Jegrar stiftamtmaður

Tranipe sigidi 1007, tók vor framliðni við lians cmbætti

með landfógpeta Fryðensberg, og* var við J)að J)áng*aðtii

Trampe kom inn aptur 1009. Ári síðar var liann

gjörður mcðliinur J)cirrar stiftsncfudar sem kóngur setti

bcr, J)ángaðtil önnur ráðstöfun yrði gjörð með amtmann

Tbórarenscn og Fryðensbcrg, og Joksins skipaði Rcntu-

kammcrið bonuin að taka viö stifts- og amts-sökunum,

Jiegar Castenschiold fékk Jausn bcðan og vonarpenínga

1010 y
liafði liann Jiessar sakir með að fara, J)ángaðtil

stiítamtmaður Moltke J;oin inn tii síns cmbættis, cnn-

J)ótt asscssor, mi amtmaður Tbórareusen ynni J)ar mest

aðj J)ví vor framinliðni var J)á farinn að kcnna Jieirrar

kraptanna renunar, scm gjörðu Jionum kyrrsetur og

ábyggjur ój)enanlegar ; en bann var svo skapi farinn,

að bann gat ei ábyggjulaust að J)ví unnið sem nokknð

var í varið.

Af J)essu fáu má sjá, að líf vors frainmliðna ieið

ekki í gjörðaleysi, sömuleiðis í bvörju áliti bann var

bæði innan- og utanlands fyrir dugnað sinn og dánu-

mcnsku. Sem vott J)css, bvörsu mikiis ríkisstjórnin

matti bans vcrk, má tcJja, að Inin 1010 útnefnði bann

virkilcgt Jiistitsráð, og 1017 virkilegt Etatsráð. Meðli-

mur ýmsra feiaga var bann og gjörður $ fyrst lærdóms-

JistaféJagsins 1707, árið áðurcnn bann varð sýsJumaður;

bókmentaíelagsins 1010, J)ess sama fclags lieiðursmeð-

limur 1029, og cns koniinglega fornfræðafélags 1031.

I sagnafræði og* guðfræði ætla cg fáir af lians standi

liafi náð jafnmikilli J)ckkíng*u. TiingumáJ liafði bann

ekki lært nema þýðsku auk Jicírra Jærðu tiingumáJa; það

var cbki siður á Jianns ýngri árum; cn Jicgar árin íjöJga
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cr élski auðgjört að nema nýar tiíngur. Hvað vcl hann

liafðí lært latínu og; grísku, má sjá af latínskri ritgjörð

scm til cr í handriti er hann shrifaði í Shálliolfs shóla,

einsog* {)á var siður þeirra scm hcst voru að ser, til að

fíi haup fyrir, og; lians þehhíng á gríshu máli cr auðscn

hæði af hans iitleg
,gíng*u af Plútarchs ritgjörð um sveín-

harna uppfóstur, sem íinnst í ritum lærdómslistalelagsins,

og’ á postulanna-gjörníngum í scinustu litgáfu nýa tcsta-

mentisins. Yfirhöfuð elshaði liann og* stundaði allann

fróðleíl;, og* það var hans yndi þarnm að tala við aðra,

hvört uintalscfni ehhi gat þeim ætíð vcl géðjast, sem

hclst vilja tala um chhert, eða veður og vind, en ehhi

alvarleg’ cfni, hvörju allir eru ci heldur vaxnir. Hann

las mihið, shrifaði lítið; sumar hæhur cr Iionuin þóhtu

vcl samdar, las liann annað og* þriðja hvört ár. Sá tími

scm honum varð afgángs frá embættisvcrhum
,

var vcl

hnihaðnr, annaðhvört ti( lesturs eða til vinnu. 3>á jörð

scin han scinast hjó á, umshapaði hann svolciðis að hiin

cr ehhi þchhjanlcg, og mestann part með síniim cgin

höudum. Áður cnn liann hcypti hana, var hiin valla

hyggileg; nii sýnir hón sig’ sjálf. YGrhöfuð fann hann

chhi cinúngis liollt að Iireifa nohhuð líhamann
,

licldur

hafði hann mcsta yndi af því að ræhta og prýða sitt

ábýli; og það hcfur vitrum manni fyrrum þóht so mihið

í varið, aö hann taldi það svosem nærst gánga spekinnar

yðhuu að fást við jarðyrhju. Á stóruin hiishap og miklu

fóihshaldi hafði hann cngann góðann hifur, hæði þess-

vcgna, að hann þóhtist vita að það trauðlcga væri til

hags, og líka af þeirri orsöh, að hann hafði ci þá

shapsmnni sem þeir verða að liafa, sem daglega ciga

niihlu að shipta við misjafnt fólh; hann vildi líha vcra

sem frjálsastur og ehhi taha á sig það ómah cr hann

þóhtist géta án vcrið.

Hans lundarlag og shapsmunir voru svo, jafnvcl frá

tinga aldri, að hann var maður géðríhur, lundin hneigðist

og miög til cns alvarlega og jafnvcl sorglcga frá upp-



hafi; hanu matti lífið þvíaðeíns nokkursvcrðt, að hetra

tæhi við þegar J)að [>ryti, hvaruin liann hafði útvegað

sér vissustu sannfæríng-, og því leingri sem æfin varð,

J)ví hcldur jóhst með honum trúarinnar fögnuður. Ilann

var ci þarfyrir frábitinn lífsins fögnuði, svoað liann tæhi

ci í honum lilutdeild við og* við, og* J)að rett innilega;

já! liann áleit hann svosem velgjörð forsjónarinnar til hess

gefiun að letta manni lífsins armæðu. Með [)essu lundar-

lagi matti liaun lítils allt J)að sem hcitir ágjæti Jífsins.

Auðsafni sólítist hann ehhi eptir, enn síður metorðum;

yfirhöfuð var það hans lundarlag, hcldur að draga sig

frá heiminum cnn hcndla sig við hann. En allt hvað

hann fann shyldu sína að gjöra, það vildi hann sem full-

homlegast af hcndi leysa, hvað sem það hostaði. Með
öllu [)ví viti og öllum þeim hrapti sem honum var gefinn

gehh hann aö sínum störfum, og frammfylgði sínum

áformum til hius íírasta fyrir lof og last, vanseind og veg-

semd, jafnt livör sem í hlut átti, og án þess stundura að

gá að aflciðíngunum. Jetta var náttiírlegt, því sá sem
chhi hefur í mörg horn að líta, leggst þará venjulega mcð
hrapti, sem hann heldur eigi að vera, og verður þar

dijúgur, því shiptur hraptur getur aldrej jafnast við óship-

tann. En heraf getur orsahast fyrirstaða og stríð, ehhi

einasta þessvegna að mciníngum og vilja tveggia manua

hemur ei ætíð saman, já, eg hefdi nær J)ví sagt, aldrej,

hcldur og af J)eirri náttúrlegu orsöh, að mótvcrhun sam-

svarar nátturlega allri áverhun. Af Jæssari orsöh hefur

merhismönnum stundum samanlendt, svo J)eir gátu ei orðið

samtaha svo að segja í nohhru og baðum samt verið margt

vel gefið. Jannig vita menn til að Cató eldri og Scipio,

Cæsar og Cato ýngri, allir mihlir og vænir mcnn
,
gátu

aldrej sammanlyndt, og ótal flciri; og ætla eg J)að eingum

reihnað til ámælis eptir hans dag, J)ó svo hafi tilviljað,

og þó meö sanni mætti segja, að hvörugur þeirra sem

snndurlyndir voru, hafi verið fríir fyrir að hafa ollað J)ví

or J)eim hrautst ámilli. Jað er líha náttúrlegt að sá sem



nictur lxtils Iiciminn og' hcimsins gæöi
9

lífsins þraulir,

líísins liættur og* jafnvel Jílid siálft — þessliáttar lundar-

lag sýndi vor frammliðni árið 1809, Jiegar hann varð að

Jiola misþyrmíng og fángclsi fyrir ráðvendni — J)að cr

auðvitað að sá hinn sarni muni lítilsmcta rnanna lof cða

Jast, manua mciníngar, manna hyJli cða ógunst, og

cinhum þegar citthvört stórt augnamið livarllar honum fyrir

hiigslíotssjónunn Jað cr og nattúrlegur hrcisldcihi vors

eðJis, þegar vcr erum þannig til sinnis, scm mí liefur

verið Jýst, að oss vantar þá þann liðnglciha og Jag scrn

til þess þarf, að liðha sig fram shyJdunnar Icið um Jífsins

Jdúngur, svo fyrirstaðau vcrði jþví minni; hinum vcitir það

hægra sein minna áform Jiafa. Hcraðauhi er lund manna

af nátúrunni svo marghrcytin, sumra hcygjanlcg, annara

óhcygjanleg, cn flcstra hrcytni mun ælíð hcra á ser

þesshonar snið, scm sýni hvörnig hann var af shaparans

Jicndi mindaður, hvörsu scm þeir cptir vissum rcglum

liafa Játið sér annt um að umminda siálfa sig. En þó
svo vilji til stundum, að þeir scin meta það jarðucsha og

tímanlega Jítils, géti chhi horft í allt og sýni hannshé

nógu mihið happ í því scm þeir ætla að sé rétt, og þó
þeim einsog öðruin mönnum hunni að vilja til

,
ogsvo í

þessu missýníngar, þá hönnumst vér samt allir við, að

líf þess manr.s cr fylgir þessari rcglu: að frammfylgia

mcd öJJum hrapti því scm honum sýnist rétt, Iivað scm

það gildir, sé ætíð hciðarJegra, heldurenn hinns, scm

cinasta eða hvað Jielst Jítur á það, sem mundi homa sér

vcl á þcirri öld sem hann lifir á$ scm lætur Jífsins straurn

cinsog bera sig þángað scm viIJ, ncma hvað liann varast

aðcins að hcrast á ófær hlúngur eða niður fyrir fossa.

Hin fyrrnefnda Jífsregla, hún vottar þó ætíð halJmennsIiii

og hrapt, hún er nærsta hentug til að géfa samlífi manna
bctri stcfnu cf meðþarf, ef ehhi strax, þá samt mcð tím-

anum. Auh þess vcrða slíhu Inndarlagi samfara margir

heiðurlegir manuhostir cr chhi má án vcra í manna félagi;

þeir bæta ríhúglega upp þaun hrcishlciha scm því stuudum
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vcrður samfara; jþví fylffir ncinilega öll staðícsla,

órashanleg' orðlieldni, slöðug* Irygð, reg-Iuscmi í öllu ráð-

Jag’i. 5eir alvörug-efnu mcnn eru efclii í livörn liópinn

sem bcst geingur$ cfcfci öðruvísi í dag* cnn á morgunj

J>að cr gjört scm Jicir vilja gjöra$ f)eir gjöra cfcfcert til

hálfs$ þeir fara sínu framm án þcss að gefa J>ví nofcfcurn

gaum Iivað ómafc J)að fcosti, fcvört álit f)að fær liiá fjöld-

anum, livör þeirra laun verða á f)essari jörðu.

5að alvarlcga og cinlæga lundarlag sem frá únga

aldri var náttúrunnar gjöf við vorn frainmliðna, f)að lagaði

fcann og festi mcð vissuin lífsreglum alla æíi, og því

voru samfara allir J)cir mannfcostir scm f)ví plaga að fyl-

gja. Hann vcrfcaði og töluverðt á fíeinfcíngarliált þeirra

sem fconum voru nærstir, og höfðu nofckru við fcann að

sfcipta.

Hann fcom híngað til suðurlandsins á þeim árum cr

cfcfci voru fallcg:
f)á

var J)að haldið á sínuin stöðum

ósónii að tala íslcndsfcu,
f)ó

íslcndsfcir snenn væru
$ Jiað

fcet nærstum f)ví fcið sama að vcra íslendsfcur og að vcra

Villudýr
, f)á prcdifcuðu vcrðslunarmcnn í sínum fcúðuin

— mer cr f)að minnisstæðt frá inínum ýngri árum —
fyrir sjómönnum og hiísinönnum, að öll fcristin tni væri

difctaður fccgónii, að Kristur fcefði aldrej fcomið á J)essa

jörðu, og f)ar frammeptir götunum. 5 ctta voru ávcx-

tirnir af f)ví triiartrufcli cr um það leíti uppfcom í Fránfca-

rífci og f)aðan litdreifðist norðurcptir hciminum, og vcr

urðuni svo frægir að fá nofcfcra áfcenníngu af þessari spefci.

I orði og vcrfci stríddi vor frammliðni við f)essa fásinnu,

og mcð sanni málti segja. að ölluin sem mótistóðu
,

varð

crfiðt að standa ámoti þcim anda og fcrapti, hvarmeð liann

talaði. Allir vissu lífca livað mifcið var í liann varið og

fcáru fyrir fcans dugnaði vyrðíngu. Með því að láta ser

cfcfci f)yfcja mínliun að tala ísjendsfcu við íslcndsfca í áhcyrn

f)eirra scm töluðu dönsfcu, lct hann í Ijósi að hann sfcamm-

aðist sín cfcfci fyrir silt móðurmál, og mcð f)\í
ræfcilcga

að sæfcja hclgar tiðír og láta ætíd í Ijósi vyröíngu fyriI,

j L

V
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f>eirri opinbcru guðsdýrbun, sýndi bann {)að, að bann

þyrði að mcðbcnna Krist fyrir mönnuin, og* að bann tæbi

eblxi frammyfir Guð og* Krist
f)á

shoðunarspila-slúlhu,

sem mcnn i París með mcsta bátíðlegleiha bneigða sigp

fyrir svosem þciin æðsla guðdómi í sýnilegri mind
,

og:

shyldi mcrhja shynscmi, og* átti á Jieim dög'uin að homa
til að stýra hciminum ístaðinn fyrir Guð, og {)ann sem
bann befði g*éfið endimörh jarðarinnar til aríleifðar. En
— cg átti niáshc chhi að minnast á þetta sem liðiö cr og,

aö mihlu leili homin leiðrettíng á
?

cn þareð sá fraimn-

liðni gjörði bvað boiiuin var mögulegt til að afstýra {icssu

atbæíi
9
svo {)óhti mer vcrðt að minnast {)css

9
ennþótt eg

ætli að tímanna hríngumstæðmn se meðframm að þahha

* að ehhi befur mcira af bcimshuuui orðið bcldiircnn orðið

cx*5 við alvarlegt atriði, við útför alvarlcgs inanns cr {)að

og náttórlegt þær bugsanir vahni sem nohhur alvara cr í,

og belst þær sem eru í nohhru sambandi við líf ens

frammliðna, einsog mer vyrðast {)cssar vera.

b- En þó vor frammliðni væri eiusög nú er áminnst,

bcldur bneigður til cns alvarlega, vantaði bann samt chhi

{)ær blíöari bjartans tilfinníngar, og þær böfðu {)að

frammyfir blíðlyndi þcirra scm bera {)að utaná 6er, að

jþaö var svo innilcgt og hom scr þeiin mun betur sem
menn attu {)ess síður {rnðan vonj það var staðgott og
baföi djiípar rætur. Hafði bann fcngið góðann þohha til

einhvörs, svo viðbeldst liann nppfrá {)ví, einsog liann
v
a

bina liöndina mun bafa att bágt mcð að verða þeim
vinveittur, er hann hafði orðið sundurlyndur við, og
fengið þá meiníngu um að chhi vildi leita, sem shyldi,

liins beiðurlcga.

3>vílíhur maður er ber tír garði genginn á báum
aldri, cptir 46 ára stöðuga cmbættisþjónustu

,
riímlcga

- *• 71 s árs æfi, gæddur mörgum náttúrunnar dýrustu gáfum
sem bann dýrhaði vel alla æfi, sem ætíð vildi stunda

shyldu sína mcð allri cinlægni, bvört sem hún var

auðvcld cða crfið
,
scm allt annað matti lítils í saman-

i
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liiirði víð J>að hnossið að hlanpa sitt shcið mcð hciðri,

Maður, scm í flesfuin mannhosfuin átti ser fáa maka af

J)eiin scm honuin voru samferða um Hfsins leið.

Jíkur maður, scm óskaiidi væri að hefði marga sína Jíka,

að J)essháttar mcnn kæmu opt frammá lífsins skoðunar-

pláts.

Vcr, scin J)cklitum hans mannkosti, hans tápmiklu

sál, og höfum í endurminníngú margann vott lians góða,

hispurslausa, einJæga J)cnkíngarhátts
,
— vcr fylgjuin

Iians jarðncsku Icyfum með trega ogk söknuði til síns

síðasta hvíldarstaðarj cn samfögnum J)ví jafnframt, að

hans andi hcfur fengið góð umskipti, hcfur fcngið

cilt nýtt óforgengilcgt hús afGuði gjört á himnum, fyrir

J)á
lier niðurlögðu jarðncskú tjaldbúð. 3>essa tilhugsun *

hiðjuin vcr og J)ig, Drottinn! að láta vcrða hugsvölun

syrgjandi ekkjufrúar og lians cpfirlifandi barna. Aincn.
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